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15 e 16 de Julho de 2017

CHAPECÓ SE PERDER, TRICOLOR PODE FICAR ATÉ SEIS PONTOS ATRÁS DO PRIMEIRO TIME FORA DA ZONA DE DEGOLA

DRAMÁTICO!
Tem que reagir logo
CAMPEONATO BRASILEIRO. SÃO PAULO VAI ENCARAR A CHAPECOENSE,
FORA DE CASA, EM MAIS UM CONFRONTO DIRETO CONTRA O REBAIXAMENTO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

Já são oito partidas sem vitórias. E o São Paulo segue
dramaticamente na zona de
rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 13 rodadas disputadas. Nem mesmo
a troca de treinadores resolveu, ao menos de imediato,
a situação do clube. Na última quinta-feira, na estreia
de Dorival Junior, empatou
em casa por 2 a 2 contra o
lanterna Atlético-GO, com
direito a sofrer um gol de
calcanhar aos 40min do segundo tempo.
Neste domingo, o São Paulo tenta sair deste momento
sombrio. Em 17º lugar, com
12 pontos, é o primeiro time
dentro da zona de degola. E
vai visitar a Chapecoense, na
Arena Condá, às 16h, adversário que é justamente o primeiro time fora do z-4, cm 15
pontos. Mas, se quiser sair da

região de incômodo já nesta
rodada, o Tricolor precisa vencer para ultrapassar um adversário que também vem em fase
ruim no campeonato.
O time da casa, aliás, está há
seis partidas sem vencer e vem
de derrota por 3 a 0 fora de

casa para o Sport, em Recife,
também na quinta-feira.
ATITUDE.

O clima no elenco tricolor,
naturalmente, é de muita tensão com a má fase. Para tentar
superar isso, vencer a Chape é

Crise. Jogadores disputando
lance no CT da Barra Funda

Érico Leonan /sãopaulofc.net

fundamental. Se perder neste
domingo e, dependendo de outros resultados, poderá fechar
a 14ª rodada com seis pontos a
menos do que o primeiro time
fora da zona de rebaixamento,
o que aumentaria bastante a
pressão dentro do Morumbi.

.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

SÃO PAULO

Jandrei; Apodi,
Douglas Grolli,
Nathan e Diego
Renan; Andrei
Girotto, Lucas
Marques, Lucas
Mineiro e Seijas; Lourency e
Túlio de Melo
Téc: Vinícius
Eutrópio

Renan Ribeiro;
Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio
e Junior Tavares;
Petros e Jucilei;
Wellington Nem,
Cueva e Jonatan
Gomez; Lucas
Pratto
Téc: Dorival
Júnior

Árbitro: Wagner do Nascimento
Magalhaes - RJ (FIFA). Local:
Arena Condá, em Chapecó. Data:
Domingo, 16 de julho de 2017.
Horário: 16h

COUTO PEREIRA

Fluminense
tenta reagir
fora de casa
NO SUL. O Fluminense

visita o Coritiba neste
domingo, às 19h, e tenta
a reação após perder o
clássico para o Botafogo e
cair para o 11º lugar. Já o
time paranaense vem de
goleada por 4 a 1 fora de
casa, sobre o Avaí.

MINEIRÃO

Cruzeiro recebe
o Flamengo e
tenta embalar
MINAS. O Cruzeiro
recebe o Flamengo
neste domingo, às16h,
no Mineirão. O time de
Mano Menezes está em
quinto lugar e pega um
adversário que é o sexto
colocado.

manter o
EE“Precisamos
nosso foco apenas naquilo
que podemos mudar, que
é o nosso desempenho”
Rodinei
Lateral-direito do Flamengo

ENGENHÃO PEIXE VEM DE DUAS VITÓRIAS CONSECUTIVAS E ENCARA O VASCO, COM PORTÕES FECHADOS, NO DOMINGO

Santos tenta manter embalo
RIO DE JANEIRO
Já são três partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. E os triunfos sobre o
São Paulo, na Vila Belmiro,
e sobre o Atlético-MG, no
Horto, na última quarta-feira,
colocam o Santos em grande
momento no torneio, após 13
rodadas disputadas. O time
comandado pelo técnico Levir
Culpi fecha a semana em terceiro lugar na classificação,
com 23 pontos, 12 a menos
do que o líder Corinthians. E,
se quiser se firmar como um
‘perseguidor’ do rival, o Peixe tem que manter o embalo.
Neste domingo, às 16h, visita
o Vasco, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela
14ª rodada do torneio.
O adversário de logo mais
está com 19 pontos e vem de
uma empolgante goleada sobre o Vitória por 4 a 1, fora de
casa, na última quarta-feira.
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Retorno. O meia Lucas Lima
reforça o Santos contra o
Vasco neste domingo, no Rio
Ivan Storti/Santos FC

Mas, como os vascaínos foram
punidos por confusão de seus
torcedores, o jogo de logo mais
será com portões fechados.
A grande dor de cabeça dos comandados do técnico Levir Culpi

está no gol. Vanderlei se machucou no final do jogo contra o
Atlético-MG e atuou no sacrifício nos minutos finais. O reserva
Vladimir se machucou durante
o treino no dia seguinte e já está

VASCO

SANTOS

Martín Silva;
Gilberto,
Paulão,
Rafael
Marques e
Ramon; Jean,
Wellington,
Yago Pikachu,
Wagner e
Nenê; Thalles
Téc: Milton
Mendes

Vanderlei (João
Paulo); Daniel
Guedes, Lucas
Veríssimo, David
Braz e Jean
Mota; Leandro
Donizete, Thiago
Maia e Lucas
Lima; Copete,
Bruno Henrique
e Kayke
Téc: Levir Culpi

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva - PA (FIFA). Local:
Engenhã. Data: Domingo, 16 de
julho de 2017. Horário: 16h

vetado para o duelo.
Por outro lado, o time tem a
volta do meia Lucas Lima e do
atacante Copete - ambos estavam suspensos por terceiro cartão amarelo.

.

FÓRMULA 1

Silverstone
recebe a
10ª etapa
INGLATERRA. A 10ª etapa

do Mundial de Fórmula
1 será disputado neste
domingo, em Silverstone,
às 9h. O alemão Sebastian
Vettel, da Ferrari, lidera o
campeonato, seguido por
Lewis Hamilton e Valtteri
Bottas, ambos da Mercedes.

